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MALAJAI RUOŠIASI
Nepriklausomybei

Iš Kuala Lumpur, Malajų sos
tinės, Reuteris praneša, kad Ma-
lajai, kaip pareiškė pirmasis mi- 
nisteris Tengku Abdul Rahman, 
nutars, ar prisidėti prie SEATO 
tik tada, kai gaus pilną nepri
klausomybę. (SEATO — Pietų — 
Rytų Azijos Tautų Organizaci 
ja).

T.A. Rahman pažymėjo, kad ne
priklausomybę atgavę Malajai nu
tars kokios svetimos kariuomenės 
galės pasilikti Malajų teritorijoje. 
Jis pažymėjo, kad bus padidinta 
Malajų tautinės kariuomenę skai
čius, kurios apmokymui bus kvie
čiami britų karininkai.

T.A. Rahman pareiškė, kad ne
trukus jis padarys kelionę po. 
kraštą, nes norįs vietoje patirti 
gyventojų nuomones dėl sėkmin
gesnės kovos prieš komunistus.

Nepatinka atominiai 
sprogdinimai

Iš Londono pranešama, kad dar 
šiemet britai numato naująją ato
minę bombą Išbandyti Australijo
je. Ji būsianti Išmesta iš lėktuvo. 
Oficialūs valdžios asmenys skel
bia, kad bus imtasi visų atsargu
mo priemonių ir pavojaus niekam 
nebūsią.

Australiškoji spauda dėl šito 
bandymo didelio entuziazmo nero
do.' Kai kurie laikraščiai net labai 
nepalankiai rašo, nurodydami grę
siantį pavojų žmonėms ir gyvu
liams, tegul tas pavojus ir ne tuoj 
pat pasireikštų.

Sydnėjlškis "Daily Miror” va
sario 25 d. numeryje rašo: “Taip, 
dabar jie rengiasi numesti atomi
nę bombą ant vargšų senų austra
lų iš lėktuvo. Bet Australijoje jau 
yra buvę du atominių bombų spro
gdinimai — Woomeroj ir Monte 
Bello — ant žemės paviršiaus ir 
bokšte, o dabar, atrodo, britai ato
mines bombas ant mūs pradės 
svaidyti iš visų pusių”.

Laikraštis nurodo, kad anų dvie
jų bandymų rezultate Adelaidėje 
krito atominis lietus ir dabar, 
kaip daugelis mano, sulaukta 
“kvailo oro”. Laikraštis klausia, 
kas atsitiks po ruošiamo naujo 
bandymo.

RAUDONIEJI 
GROBIKAI

Iš Londono praneša, kad D. 
Britanijos pasekretoris užsienio 
politikos reikalams, lordas John 
Hope, parlamente papasakojo “pa
sibaisėtiną pasaką” apie rusiškųjų 
komunistų įvykdytus žmonių gro
bimus Berlyne.

Jis nurodė, kad yra žinomi 103 
atsitikimai, kada nelegaliai buvo 
sulaikyti ir į sovietinį sektorių 
nugabenti žmonės. 37 atvejais bu
vo pakankamai aiškiausios med
žiagos pareikšti griežčiausiems 
protestams Sovietų vyriausybei. 
Nė vienas tačiau Sovietų atsaky
mas nebuvo patenkinamas. 7 pa
grobtieji vėliau buvę paleisti, o 
apie kitų likimą neturima jokių 
žinių. Visa tai vykę po Antrojo 
Pasaulinio karo.

Konservatorių atstovas Pevton 
po šio pranešim > sušūko: “Tai yra 
pasibaisėtina pasaka, kuri turi su
krėsti viso laisvojo pasaulio žmo
nių sąžines”.

Taip, pasaka šiurpi, bet ji dar 
nebaigta. Lordas John Hope jos 
tik mažą epizodą papasakojo. Pa
vergtųjų Pabaltijo kraštų žmonės 
britų parlamentarams galėtų ir 
žymiai šiurpesnių “pasakų pasek
ti”.

Komunistų partijos kongrese 
Maskvoje, pirmasis ministerio pir
mininko pavaduotojas Anastas Mi
koyan, buv. prekybos su užsieniu 
ministeris Stalino laikais, aštriai 
kritikavo Stalino ekonomines teo
rijas ir jo “nukrypimą nuo ko
lektyvinio vadovavimo” principo.

Jis taip pat kritikavo buv. So
vietų Sąjungos užsienio politiką ir 
iškėlė klaidas. Esą santykių pa
blogėjimas su Jugoslavija buvusi 
viena šitokių klaidų ir Sov. S-gos 
politikos kaltė.

Politiniai stebėtojai Maskvoje 
mano, kad Mikoyno kalba rodo 
dabartinių Kremliaus vadų aiškų 
apsisprendimą — nuvertinti arba 
sugriauti “Stalino legendą” ir sta
linizmą aplamai.

Mikoynas tačiau kritikavo netik 
Stalino ekonomines teorijas ir jo 
naujausią knygą, bet taip pat ir 
kom. partijos istoriją, komunistų 
“bibliją”, parašytą Stalino kontro
lėje, išleistą prieš pat II-jį Pa
saulinį karą.

Mikoynas pabrėžė, kad kaikurle 
žmonės buvo išaugštlnti ir išgar
binti, kai kiti visiškai nebuvo pa
minėti.

Kai kurie, dalyvavę 1918-1920 
metų revoliucijoje, neteisingai esą 
buvę paskelbti “liaudies priešais”, 
daug metų praėjus po didžiųjų I 
įvykių.

Toliau Mikoynas nurodė, kad | 
Nikitos Khruščiovui tapus I-ju 
partijos sekret. kolektyvinio vado
vavimo sistema, “po ilgos pert
raukos” v,ėl atstatyta. Gi per 20 
metų nebuvę, “kolektyvinio vado
vavimo” — buvo pražydęs asmens 
garbinimo kultas, turėjęs aiškiai 
neigiamos įtakos partijai ir jos 
veiklai.

Mikoynas dar pažymėjo, kad 
“JAV agresijos atveju vandenilio 
(H) bombos galėtų kristi Ir ant 
Amerikos miestų”.

Įtakingasis “New York Times” 
įspėja būti atsargiems dėl anti- 
stalininės akcijos ir prieš Staliną 
pradėtos kritikos kom. partijos 
kongrese. Laikraštis vedamajam 
pažymi, kad labiausiai tikėtina, 
jog Khruščiovo ir “jo draugų" 
staigūs manevrai turi tikslą nu
teikti sovietų žmones prieš Sta
liną.

“Khruščiovo gauja, Stalino kre- 
atūros ir jo nusikaltimų dalinin
kai, tikisi užsitikrinti valdžią, pa
jungdami populiarų sentimentų 
srovę patys sau” — rašoma strai
psnyje.

Toliau rašoma: “Užsieniuose jie 
matomai tikisi sudaryti įspūdį de- 
mokr. socialistams, antikomunis- 
tams rusams ir kitiems, kad, štai, 
sovietinė diktatūra Jau yra refor
muota ir dabar visai skirtinga nuo 
to pasibaisėtino blogio, kas buvo 
stalinizmas. Bet mes neprivalome 
pasiduoti apgaulingam triukui”, — 
baigia laikraštis.

Maršalo Žukovo 
Pareiškimas

Iš Londono Reuteris praneša, 
kad Sov. Sąjunga yra įspėjusi val
stybes, kurių teritorijoje ameri
kiečiai yra įrengę karines bazes, 
jog eventualaus karo atveju Sov. 
Sąjungos karinės pajėgos neap
lenktų ir šitų bazių.

Įspėjimą paskelbė karo ministe
ris maršalas Žukovas, savo kal
boj kom. partijos kongrese Mas
kvoje. Jis nurodė, kad šiandien so
vietai turi tokių atominių ginklų,

GRIAUNAMA STALINO 
LEGENDA

įskaitant ir tolimųjų distancijų 
raketas, kad priešas, mėginęs pul
ti Sovietų Sąjungą, gautų triuški
nantį atsakymą.

Jugoslavijos preizdentas Tito 
kom. kongresui pasiuntė sveiki
nimą.

Atominės Jėgainės 
Sovietuose

Iš Maskvos Reuteris praneša, 
kad Sov. Sąjungos vyriausybė 
paskelbė apie 3-jų didelių atomi
nių stočių statybą. Dvi stotys, 
kaip iš padaryto kom. partijos 
kongrese pranešimo paaiškėjo , 
bus statomos Uralo kalnuose. Jų
bendras pajėgumas bus 1 mil. kilo, 
vatų. Trečioji stotis bus statoma1 
netoli Maskvos. Jos pajėgumas bus 1 
400.000 kilovatų.

Šios trys atominės stotys įeina 
į šeštojo penkmečio plano staty- ( 
bą.

• Iš Londono pranešama apie 
augantį nepasitenkinimą Ispanijos 
diktatorium gen. Franco. Nurodo
ma, kad sąmoksle dalyvauja gen. 
Franco “mėlynmarškinlai” — Fa-i 
langos partijos nariai, o juos re- i 
mia augštleji karininkai.

Gen. Franco Ispanijos diktato-1 
rium pasidarė prieš 17 metų, j

Kur Pasuks Malajai
MALAJAI, KAIP OFICIALIAI SKELBIAMA, 1957 M. VASARĄ 
GAUS NEPRIKLAUSOMYBE. TAI REIŠKIA, KAD BRITAI NE
TEKS VIENOS TURTINGIAUSIŲ

Ryšium su Malajų nepriklauso
mybės numatomu paskelbimu, Iš
kyla eilė labai reikšmingų klausi
mų. 1. Ar Malajai, šiandien men
kai vakarietiškos kultūros palies
tas, primityvus kraštas, tačiau la
bai turtingas, panorės ilgesnį lai
ką pasilikti Britų imperijos na
riu — dominija. 2. Dar daugiau 
abejonių kelia klausimas — ar Ma
lajai, su savo milžiniškais dolerių 
rezervais, panorės pasilikti nuo 
dolerio priklausančiame sterlingo 
bloke. 3. Ar Malajų federacijos 
eventualus išsijungimas iš Britų 
imperijos nesužlugdytų pradėtąjį 

komunizmo naikinimą Pietų — R^- 
tų Azijoje.

Ekonomistai ir Azijos klausimų 
specialistai mano, kad Malajų iš
stojimas iš Britų imperijos sudė
ties, sterlingo blokui, ypač D. Bri
tanijai, būtų katastrofiškas, ka
dangi kiekvienais metais šitas 
“džiunglių kraštas”, už savo par
duotas gėrybes, gauna milžiniškas 
sumas dolerių. Be Malajų įnašo, 
kaip atvirai prisipažįsta D. Bri
tanijos finansininkai, Britų impe
rija atsidurtų ekonominėje krizė
je, iš kurios vargu ar išsikastų.

Pavyzdžiui, 1955 m. Malajai už 
savo eksportuotą gumą pelnė 125 
millonus dolerių. Antrą 100 mi- 
lionų dolerių gavo už eksportuo
tas įvairių metalų iškasenas.

Per metus Britų Afrikos kolo
nijos: Nigerija, Gold Coast (abi 
už keletas menesių gaus nepri
klausomybę) ir Malajai kiekvie
nais metais gauna aukso dolerių 
daugiau puses, negu visi kiti svaro 
sterlingo bloko kraštai kartu sudė
jus.

Be to, Malajams pasitraukus iš 
Britų imperijos, prisieitų nurašy
ti dideles investicijas. Vien į gumos 
pramonę ir kasyklas britai yra In
vestavę per 150 milionų svarų 

Vokiečiai dirbs 40 vai.

Iš Bonnos pranešama, kad Vak- 
Vokietijoje visa eilė įmonių nu
mato sutrumpinti darbo valandas.
“Volkswageno” fabrikai, kuriuose 
dirba per 30.000 darbininkų, tiki
si palaipsniui nuo 48 vai. pereiti 
prie 40 vai. darbo savaitės. 
Hoechst Farbwerke firma, kurioje 
dirba 35.000 darbininkų, jau pe
rėjo prie 44 vai. darbo savaitės. 
Šiuo keliu suka ir kitos firmos. 
Atlyginimai tačiau paliekami tie 
patys, kaip Ir už 48 darbo valan
das. šitai rodo, kad Vak. Vokie
tijoje beveik nėra nedarbo ir ge
rovė smarkiai pakilo.

3 LĖKTUVŲ NELAIMĖSE 
ŽUVO 137 ŽMONĖS

Prieš keletą dienų keturmoto-
riui britų transporto lėktuvui nu
kritus Ir sudužus Maltoje, žuvo 
50 žmonių — 44 britų kariai ir 
6 įgulos nariai. 47 žmonės žuvo 
lėktuvo avarijoje Kaire, kai pran
cūzų keleivinis lėktuvas nukrito 
ir sudegė sugedus motorui. Išsi
gelbėjo 12.

Prieš keletą dienų žuvo 40 ame
rikiečių jūrininkų, kada Amerikos 
karo laivyno lėktuvas nukrito ir 
sudužo prie Oakland laivyno ba
zės, Californijoje.

Šios 3 avarijos įvyko 2-jų sa
vaičių laikotarpyje ir žuvo 137 
žmonės.

KOLONIJŲ.

sterlingų. Australija, Prancūzija 
ir Amerika taip pat yra inves
tavusios stambias sumas į švino 
ir kt. kasyklas. Malajams pada
rius posūkį iš dešinės j kairę, ši
tas investicijas praktiškai reiktų 
laikyti žuvusiomis.

Tiesa, Tengku Abdul Rahman, 
pirmasis Malajų ministeris, 52 m. 
gabus politikas, išreiškė savo 
karštą norą, kad ir toliau Mala
jai pasiliktų Britų imperijos su
dėtyje, Jis prašo, kad britų ka
riuomenės daliniai nepasitrauktų 
iš krašto. Bet kas gali užtikrinti, 
kad jį pakeitęs kitas, arba jau 
nepriklausomos Malajų respubli
kos ministeris pirmininkas tas 
pats Rahman, tebebus tokios pat 
nuomonės?

Kokios perspektyvos?
Pirmiausiai neužmirština, kad 

Malajuose 50% gyventojų sudaro 
kiniečių kilmės žmonės, kurie į 
Kiniją žiūri kaip j savo tėvynę. 
Esant silpnai vyriausybei, Malajai 
gali lengvai palinkti prie Kom. 
Kinijos.

Antra, neabejotina, kad komu
nistai stengsis išplėsti savo įtaką 
Malajuose ir gali atsitikti, kad 
Malajų komunistai užvaldys dar
bininkų unijas bei infiltruos savo 
žmonių į parlamentą.

Londono “Financial Times” ra
šo: “Atrodo, kad 1957 m. įvyks 
kitas didelis posūkis Britų impe
rijos istorijoje, gal net reikšmin
gesnis kaip 1947 Indijos neprik
lausomybės paskelbimas.”

• D. Britanijos iždo valdyto
jas, Harold Macmillan pareiškė, 
kad D. Britanijos ekonominė pa
dėtis yra labai rimta. Ji lengvai 
gali pasidaryti pavojinga, jeigu 
nebus imtasi griežtų priemonių 
krizės pavojui pašalinti.

ELTOS KRONIKA
— Lietuvių spaudoje duodamas 

tinkamas atsakymas Michailovo 
komitetui į jo kvietimą ir lietu
vius “grįžti namo”. Pažymima, kad 
lietuviai ir neraginami patys grįš 
j savo tėvų žemę, kai tik iš jos 
išsinešdins okupantų kariniai da
liniai su MVD, milicija Ir kitais 
okupacijos atributais. Okupantai 
paskatinti pirmoj eilėj grąžinti iš 
Sibiro ištremtuosius, leisti sueiti 
į draugę išsklaidytoms šeimoms 
etc.
Kai kur Vokietijoje prasiskverbę 

agentai pradėjo vaikščioti po na
mus, atnešdami joje esantiems 
mūsų tautiečiams artimųjų laiš
kus ir raginimus “grįžti namo”. 
Tačiau aplankyti visur jiems duo
da “tinkamą atkirtį”: vienur juos 
įdavė policijai, kitur, davę antau
sių, išmetė pro duris, o trečiur 
prašė daugiau jų nebekankinti 
savo klastingais įtaigoj Imais, tar
tum lietuviai būtų jų piliečiai. 
Gaunamus iš komiteto pranešimus 
bei laikraštuką vieni degina, o 
kiti pasiunčia atgal, prašydami 
daugiau jo nebesiuntinėti.

Karpackis, vogęs užsieniečių 
kartotekas ir perteikęs jas Michai
lovo komitetui, gyveno Muenchene 
— Obermenzinge.

1956.1.18 okup. Lietuvoje buvo 
atžymėtos ^įiurlionio gimimo me
tinės. Ta proga Čiurlionio vardo 
muziejuje buvo atidaryta didelė 
jo ir Petro Kalpoko (75 gimimo 
metinių proga) kūrinių paroda. 
Išstatyta buvo per 100 Čiurlionio 
ir 80 Kalpoko kūrinių.

— Vokiečių savaltr. "Der Fort- 
schritt” rašo, kad sovietinės Lie
tuvos Mokslų Akademijos Fizikos 
instituto bendradarbis Januškovs- 
kis išradęs “filminį atomą”. Nau
jasis išradimas palengvins išspęs
ti filmų pakeitimo problemą. Ligi 
šiol vieną filmą keičiant kita, su
sidarydavo tam tikra pertrauka. 
Dabar tam tikra radijo aktyvia 
substancija, baigiantis vienam fil
mui, per specialų aparatą duoda
mas Impulsas, kuris automaiškai 
išjudina antrąjį kaspiną. Tuo bū
du labai pigiai garantuojama fil
mų kaspinų “koordinacija”.

— Su bolševikiniu triukšmu oku
puotoje Lietuvoje atžymėta vals
tybinio operos ir baleto teatro 35 
m. sukaktis. Teatro direktoriaus 
Paulausko pareiškimu, šiuo metu 
teatras ruošia du naujus “nacio
nalinius veikalus” — Klovos ope
rą “Pilėnai” ir komp. J. Indros 
baletą “Audronė”. Naujus veika
lus rašo B. Dvarionas, būtent — 
operą “Dalia”, komp. V. Baumilas 
operą “Paskenduolė”, E. Balsys 
baletą “Eglė žalčių karalienė” ir 
kt. Per 35 metus teatre buvo su
vaidinta apie penki su puse tūks
tančio spektaklių ir pastatyta 117 
įvairiais pavadinimais operų bei 
baletų.

Išleidžiami Klaipėdos 
krašto vokiečiai

Nesenai j Vak. Vokietiją atvy
ko E. Jagutienė iš Bajorų, iš Ši
lutės atvažiavo Loops šeima ir ūki
ninkas Hanas L. nuo Klaipėdos. 
Jiems nebuvo leista važiuoti tie
siog iš Klaipėdos, bet turėjo vyk
ti per Barani, Brestą, Vilnių, iš 
ten į Varšuvą, iš kur spec, trauki
niu buvo pasiųsti į Berlyną. Grį
žusiųjų teigimu, Vokietijos pilie
čiais save laikančių Klaipėdoje esą 
apie 40 žmonių.

Grįžta Klaipėdos vokiečiai ir iš 
Sibiro. Iš Krasnojarsko srities at
vyko su 6 vaikais klaipėdietė Tau- 
trimlenė.

Adelaidės Apylinkės 
Susirinkimas

ALB Adelaidės Apylinkės Val
dyba, š.m. kovo mėn. 11 d. 5 vai. 
p.p. šv. Juozapo bažnyčios salėje, 
šaukia ALB Adelaidės Apylinkės 
visuotini narių susirinkimą. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti.

Darbotvarkė:
1) Susirinkimo atidarymas, 2) 

Prezidiumo sudarymas, 3) Valdy
bos pranešimas, 4) Moterų Sekci
jos pranešimas, 5) Apylinkės Gar
bės Teismo pranešimas, 6) Baltų 
Tarybos pirmininko pranešimas,
7) Revizijos Komisijos pranešimai,
8) Rinkimai: a) Mandatų komisi
jos, b) Apylinkės valdybos, c) 
Apylinkės garbės teismo, d) Apy
linkės revizijos komisijos, e) ei
namieji reikalai' ir f) susirinkimo 
uždarymas.

APYLINKĖS VALDYBA

MELBOURNIŠKIAI LAUKU 
LIETAUS

Iš Melbourne pranešama, kad 
vasario 21 d. buvo lygiai mėnuo, 
kai mieste neiškrito lietaus. Mel
bourne, kaip ir didžiojoj daly Vic- 
torijos valst., tvanku ir karšta. 
Lietaus labiausiai laukia ūkinin
kai. Daug kur pradeda stigti van
dens gyvuliams.

• The Australian Council of 
Trade Unions (A.C.T.U.) kelia 
reikalavimą, kad būtų panaikinti 
pagrindinio atlyginimo skirtumai 
tarp didžiųjų miestų ir provinci
jos. Dabar kai kuriose provincijos 
vietose, pagrindinis atlyginimas 
yra žemesnis 3 šil.

A.C.T.U. jieško kelių artimiau
siu laiku padidinti pagrindinį at
lyginimą. Pakėlimas numatoma tu
rėtų būti £ 1.15.0 per savaitę.

• Iš Talpeh pranešama, kad 
grėsmė Quemoy salai vėl atnau
jinta. Apie 250.000 raudonųjų ki
niečių yra sutelkta prieš Formozą 
ir 1200 lėktuvų yra parengti kau
tynėms. Quemoy salos puolimai 
yra paruošta 100.000 kom. Kini
jos karių, laivyno junginiai ir avia
cija.

• Pereitą savaitę šiaurinėje 
Italijoje įvyko bedarbių demonsta- 
cijos. Policija buvo apmėtyta ak
menimis, buvo pavartoti peiliai ir 
lazdos. Demonstrantai išsklaidyti 
panaudojus ašarines bombas ir 
ugniagesių vandens švirkštus.
• Italijoje dėl smarkių šalčių 

ir pūgų žuvo 88 žmonės. Stiprūs 
Sičiai ir audros siautė pereitą sa
vaitę Anglijoje ir kitose Europos 
valstybėse. Šią žiemą Europoje 
nuo šalčių ir audrų žuvo per 700 
žmonių.

• Iš Romos pranešama, kad 
žymusis filmų aktorius ir režisie
rius Charlie Chaplin rengiasi sta
tyti naują filmą, “The King In 
New York”, kuriame Jis vaidins 
vyriausią vaidmenį. Tai bus pir
masis Chaplind filmas po išgarsė
jusio “Limelight”.

šiam filmui tekstą rašo pats 
Chaplinas. Filmą pradės sukti š. 
m. balandžio mėn. Italijoje.

• Amerikos demokratų centro 
komitetas yra vienu balsu priė
męs rinkiminės kampanijos šū
kius: Amerika privalo kovoti, kad 
pavergtosioms Azijos ir Europos 
tautoms būtų sugrąžinta laisvė, 
kad būtų ratifikuota Genocido 
konvencija ir labiau sustiprinta 
Amerikos Balso programa paverg
tiesiems kraštams.

Šie šūkiai bus plačiai skleidžia
mi prezidento rinkimų kampanijai 
prasidėjus.

1
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“KAUNO JURA”.
kubinių metrų žemės. Ta pačia 
proga skelbiama, kad “jau dabar

I tik Kauno elektrinės aprūpina 
elektros energija apie 200 respub- 

' likos kolūkių." Stambesnės hidro
elektrinės buvusios pastatytos ant 
Nevėžio, Šešupės ir Krėvos upių, 
o naujos statomos — Antalieptės, 
Neveriškių ir Antanavos. Jų ben
dras galingumas sieks 4.000 kW.

Varnių kaimelis prie Pažaislio 
atsidurs “Kauno jūros” dugne. 
Pati užtvanka numatyta statyti 
augščiau Mergaičių salos, tarp 
Pažaislio ir Petrašiūnų. Bus už
lietos šios vietovės: Rumšiškės, 
Gastilionys, Astragal, Darsūniškis 
ir kt. Apie 1.000 sodybų teks per
kelti į naujas vietas. Birštonas 
paliks neužtvindlntas, bus apsau
gotas. Kapai užliejamose vietose 

, bus taip pat pertvarkyti: iš jų 
i išims palaidotųjų kaulus ir per
kels kitur.

Hidroelektrinės pastate bus 4 
turbo-generatoriai. Taip pat su- 

I projektuotos dviejų kamerų šliu
žas laivams praplaukti. Kryžkele 
tarp Vilniaus plento,- Petrašiūnų 

, ir Pažaislio bus užstatyta dau- 
glaaugščiais pastatais.

Paleidus į darbą Kauno HES, 
, bolševikai projektuoja Pabaltijy 
ir Gudijoj sudaryti “vieningą ener
gijos sistemą”. Pastačius HES, 

skelbiama, “neatpažįstamai pasi
keis vietovės prie Petrašiūnų".

KAIP ATRODYS
Vilniaus radijo žiniomis, palei

dus j darbą Kauno hiroelektros 
stotį (HES), kaip teigiafna, elek
tros energijos išdirbis “respubli
koje padidės dvigubai“. Ją naudo- 
ssis Vilniaus, Kauno, Panevėžio 
ir Šiaulių įmonės bei tų miestų 
gyventojai. Esą užplanuota 1960 
m. “pradėti pilnutinį visos Lietu
vos elektrifikavimą”. Kai bus už
tvenkta upės vaga, Nemuno augš- 
tupy vanduo pakils keletą metrų. 
Vad. “Kauno jūra” sudarys 84 
kvadr. km. vandens saugyklą. 
Tvirtinama, kad Kauno HES pa
gaminta eektros energija bus net 
8-10 kartų pigesnė negu šilumi
nės elektrinės pagamintoji. Visus 
paruošiamuosius darbus atliko 
Maskvos hidroenergo projektų ins
tituto Vilniaus skyriaus moksli
niai specialistai, be to, nemaža 
padėjo ir Kauno politechnikos ins
tituto studentai.

Hidroelektrinės darbininkų mies
telyje užprojektuota pastatyti 60 
gyv. namų, klubas, parduotuvė, 
vaikų darželis, stadionas. Dabar 
kertamas miškas. Jau esanti baig
ta pirmųjų dviejų gyv. namų bei 
sandėlio statyba. Pagrindinius HES 
statybos darbus skelbiama būsiant 
pradėtus šiemet. Pačiam hldro- 
mazge bus pastatyta gelžbetoninė 
vandens nuleidimo užtvanka. Jos 
ilgis sieks 1,5 km. Stata't. užt
vanką, reikės Iškasti apie 5 mil.

NAUJA LKP
Š.m. sausio mėn. 24-26 dieno

mis vykusiame 9-me Lietuvos ko
munistų partijos suvažiavime, 
centro komitetas išrinktas Iš 99 
narių (1954 m. buvo 85). Senųjų 
perrinkti 58, naujai Išrinkti 41. 

Iškrito 27. Tarp jų Gudaitis — Gu- 
zevičius, Kunčinas, Parašinas — 
visi pasižymėję “kovotojai”. Iš 
pavardžių sprendžiant, seniau 
centro komitete buvo 21 rusas, o 
dabar 29.

9-tojo kom. partijos suvažiavi
mo išrinktojo centro komiteto ple
numas, susirinkęs posėdžio š.m. 
sausio 28 d., išrinko ck. sekreto
rius Ir ck. biurą. Lietuvos kp. ck. 
pirmuoju sekretorium išrinktas A. 
Sniečkus, antruoju sekretorium — 
B. Šarkovas, sekretoriais: V. 
Niunka, M. Afoninas ir J. Maniu- 
šis. Centro komiteto biuro nariais 
išrinkti: A. Sniečkus, M. šumaus- 
kas, J. Paleckis, B. šarkovas, V. 
Niunka, M. Afoninas, J. Manlu- 
šis, P. Levickis, E. Ozarskls, K. 
Liaudis, M. Kenevičius.

Per centro komiteto ataskaiti
nį suvažiavimą, A. Sniečkus taip 
pat nurodė priežastis, kodėl krito 
M. Gedvilas. Sniečkaus pareiški
mu, buvę nutarta “sustiprinti mi- 
nisterių tarybos vadovybę ir pa
šalinti trūkumus žemės ūkyje”. 
Ministerių tarybos pirmininku pa
skirtas M. Šumauskas, o pirmuo
ju pavaduotoju Petras Levickis.

Sniečkaus pareiškimu “respub
likos partinėje organizacijoje” yra 
38.087 komunistai. Toks skaičius 
buvęs 1956 m. sausio 1 d. Iš 1.787 
kolūkių, pirminės partinės komu
nistų organizacijos veikia 1.075 
ūkiuose.

Sniečkus savo pranešime Ir šį 
kartą tūrėjo pripažinti, kad “res
publikoje dar yra daug atsilie. 
kančių kolūkių”, kad daugelis 
įmonių neišpildo planų, kad blogai 
su "visuomenine gyvulininkyste”, 
kad kaimo parduotuvės dažnai 
trūksta būtiniausių prekių: drus
kos, žibalo, degtukų, muilo, kad 
respublikoje ”vis dar nėra reikia
mos kovos už gyventojų medicini
nio aptarnavimo pagerinimą”. Ži
noma, neužmiršta išskaičiuoti "lai
mėjimų bei gerbūvio suklestėji- 

'mo” pramonėje ir kitose gyveni
mo šakose. Elta.

TARYBINĖS KARVĖS
LNA, vasario 9. — 75-kiuose 

geriausiuose Lietuvos kolūkiuose 
(iš 1795) vidutinis pieno prlemel- 
žimas iš vienos karvės per tris 
pirmuosius ūkinius mėnesius (1955 
m. spalio, lapkričio ir gruodžio) 
buvo 326 litrai.

VADOVYBE
Tuose 75-kiuose kolūkiuose yra 

iš viso 7,647 melžiamos karvės, 
tai yra, vidutiniškai po 102 kar
ves kolūkyje. Kadangi vienas ko
lūkis vidutiniškai apima apie 200 
buvusių paskirų ūkių, tai tas ro
do, kad net geriausi iš geriausių 
kolūkiai turi tik po vieną karvę 
dviems buvusiems ūkiams.

į tų 75 pasižymėjusių kolūkių 
sąrašą įtraukti tik tie, kuriuose 
primelžlmas per tris mėnesius bu
vo ne mažesnis kaip 250 litrų iš' 
karvės. Tų, kur primelžimas ma
žesnis, lieka 1,720...

“NUSIPELNĘS VALSTYBĖS 
CHORAS”

LNA, vasario 10. — Sausio 19 
Vilniuje buvo minima Valstybinės 
Filharmonijos 15 metų sukaktis. 
Filharmonijos chorui suteiktas 
"LTSR nusipelniusio valstybinio 
choro” vardas. Už sveikinimus dė
kojo dirigentas Konradas Kavec- 
kas, kuris taip pat turi “LTSR 
nusipelniusio meno veikėjo” titu
lą.

Valst. Filharmonijos patalpos 
dabar yra Pilies gatvės 79 nr. 

(Dabar Pilies gatvė vadinama Gor
kio gatve). Ten sausio 24-27 vyko 
ir LKP IX suvažiavimas.

VILTIS PAVIRTO VILTIES 
ŽUVIMU

LNA, vasario 10. — Sausio 21 
d. Vilniaus dramos teatre įvyko 
premjera Hermano Hejermano 
“VILTIES žuvimas” Režisorius R. 
Juknevičius, dailininkas V. Palai
ma. šis -veikalas (tada pavadin
tas “VILTIS”) Lietuvos nepri
klausomybės laikais buvo vaidi
namas Kaipėdos dramos teatre. Ir 
tada režisavo R. Juknevičius, o 
dekoracijos buvo V. Palaimos.

LIAUDIES DRAUGAI VAGIA 
LIAUDIES TURTĄ

LNA, vasario 10. — Krekenavo
je vienos krautuvės vedėjas, Povi
las Evstignejevas, sugebėjo per 
trejus metus išeikvoti ir išvogti 
prekių iš beveik ketvirtadalį mi- 
liono rublių. Kitos, maisto krautu
vės vedėjas Stasys Jagminas iš
eikvojęs beveik 69,000 rublių. Visa 
tai įvykę globojant kooperatyvo 
pirmininkei Onai Stepanovai — 
Ponomariovai.

Evstignejevas nubaustas 18 me
tų, Jagminas 10 metų, Panomario- 
va 5 metus. Nubausti ir bendri
ninkai revizoriai bei sąskaitinin
kai, Iš viso 12 asmenų, jų tarpe 
šimonėlis 6 m., Malinauskaitė 5 
m., Malinauskas ir buhaltere Lip- 
nevičiūtė 3 m.

Siuntiniai Sibiran
ORGANIZUOJAMA PAGALBA

TREMTINIAMS VERGŲ 
STOVYKLOSE

švedų dienraštis “Dagens Ny- 
heter” rašo apie susidarančias 
naujas galimybes padėti Sibiro 
vergų stovyklose laikomiems pa- 
baltiečiams. Švedijoje gyveną pa- 
baltiečiai esą susitarę su viena 
tarptautine organizacija, kurios 
tarpininkavimu būtų į Sibirą iš
tremtiems pabaltiečiamss siunčia
mi maisto siuntiniai. Yra gautas' 
pluoštas pagalbos reikalingų as
menų adresų.

Maisto siuntinėlius ištremtie
siems ir anksčiau siuntė privatūs 
asmenys, bet, gautomis žiniomis, | 
tokie siuntinėliai nevisados pa-! 
siekdavę tikslą, nes rusų muiti
ninkai, jieškodami “draudžiamųjų j 
prekių”, prapjaudavę miltų ir cuk
raus maišelius. Be to, rusų nu-1 
statytieji muitai už daugumą pre
kių yra nepaprastai augšti. Da
bar tačiau tikimasi šiuos sunku-, 
mus nugalėti. Pabaltiečiams pa
dėti įsikūrusi draugija renka pini
gus ir mėgina per minėtą tarp
tautinę organizaciją siųsti Stan
dartinius siuntinius.

KOKIŲ SIUNTINIŲ YPAČ 
PAGEIDAUJAMA LIETUVOJE

Iš okup. Lietuvos, nors ir ne 
be rizikos, plečiasi susirašinėji
mas su giminėmis ir pažįstamais, 
esančiais laisvuosiuose Vakaruose.
Pastaruoju metu daugiau laiškų 
iš tėvynės gauna ir Australijoje 
gyveną lietuviai. Pasiunčiama iš 
čia ir siuntinių. Daugumas jų 
pasiekia adresatus.

Rašantieji laiškus ,iš Lietuvos 
žino, kad tiek laiškų turinys, tiek 
ir siuntiniai yra tikrinami atitin
kamų įstaigų, jie registruojami, 
bet vistiek rašo. Kokie bus šito
kių susirašinėjimų rezultatai atei
tyje, šiandien dar sunku pasaky
ti.

Muitai už siunčiamas prekes 
Lietuvon yra labai augšti. Pavyz
džiu gali būti vienos Sydnėjaus 
lietuvių šeimos pasiųstas vartotų 
drabužių siuntinys, už kurį siun
tinio gavėjas turėjo sumokėti 
1.228 rublius muitą. Dėkodama už 
šį siuntinį sesuo iš Lietuvos para
šė, kad siuntinio vertė rubliais 
neprašoka 800 rublių. Muitui su
mokėti siuntinio gavėja, turėjusi 
parduoti karvutę.

Bet jeigu muitas sumokamas 
siuntėjo, ir gavėjui jo netenka vie
toje mokėti, tada nauda didelė. 
Vartingiausi yra gerų drabužių 
siuntiniai. Ypač šiltų žiemai. 
Trūksta taip pat vaistų, labiau
siai vitaminų. Tačiau streptomici- 
no dabar jau galima gauti ir ru
siškojo. Kaune jis parduodamas 
dviejose vaistinėse pagal TBC 
dispanserio pažymėjimą. Pinigai 

keičiami kursu — 4 rubliai už dole
rį, arba 9 rubliai už austr. svarą. 
Pinigus siųsti nenaudinga.

Lietuviai Televizijoje
Amerikoje, Kanadoje ir k. laisvo
jo pasaulio kraštuose pokario me
tais nepaprastai Išsiplėtė televizi
ja. Jos tinklas yra labai didelis — 
beveik kiekviena šeima turi po te
levizijos aparatą. Šia ' priemone 
taip pat naudojasi politikai ir tik
rojo meno, šokio, dainos bei mu
zikos atstovai. Ja naudojasi ne 
viena proga ir lietuviai, pašokda
mi savo tautinius šokius, padai
nuodami arba kuriuo nors muzikos 
instrumentu atlikdami programas. 
Šios visos programos pasiekia mi- 
lionines žmonių minias, todėl lie
tuvių patekimas į jas padeda Ame
rikos žmonėms susidaryti nuomonę 
apie lietuvių tautos savarankišku
mą ir jos kūrybinį polėkį. Ne kar
tą lietuviams tautinių šokių šokė
jams per televiziją sušokus mūsų 
liaudies šokius, programos vedėjai 
sulaukdavo gražių atsiliepimų. Ne 
kartą lietuvių šokėjų pašoktas di
namiškasis “Malūnas” sukeldavo 
publiką iš suolų. Tie patyss šokiai 
televizijoje užkrėsdavo džiaugsmu 
ir šiaipjau linksmą ir laisvą ame
rikietį. Jie džiaugdavosi spalvin
gais tautiniais drabužiais ir akį 
traukiančiais judesiais. Lietuvai
čių nuotraukos dedamos milioninį 
tiražą turinčiuose leidiniuose.

KUR ŠIANDIENA JINAI 
MIEGA JOS MILŽINAI

kimės iš ten tos stiprybės, nes jos 
mums kartais tikrai pradeda stig
ti. Ir svarbiausia — šitos dvasines 
ir tautinės stiprybės, atrodo, pir
miausia pradeda stigti ne pati tau
tos masė, kovojanti savojoj žemė
je, bet išeivija, pasišovusi vadin
tis kovojančios tautos avangardu, 
arba ambasadoriais.

Pabandykime palyginti mūsų ne
seną praeitį su dabartimi.

1. Lietuvos tautinio atgimimo 
laikų šviesuomenė vedė kovą dėl 
tautos laisvės bei tautinio sąmo
ningumo ir šitai ji statė augščiau- 
sioj vietoj.

šių gi laikų (be retų išimčių) 
išeivijoj dažniausiai pirmoj eilėj 

statomi partiniai, grupiniai, pasau
lėžiūriniai interesai, ir tuo būdu 
skaldomos ir taip menkos jėgos. 
Ir tai daroma žinant, kad kovai 
dėl Lietuvos laisvės šitai nėra 
naudinga, dažnai net labai žalin
ga-

2. Lietuvos atgimimo laikotar
pyje šviesuomenė turėjo daug ide
alizmo ir degė nuoširdžia meile 
tautai ir tėvynei. Jie turėjo ir 
tautos pasitikėjimą.

Dabar gi dažnai stinga idealiz
mo, prasikiša visokie išrokavimai.

Lietuva per trumpą nepriklau
somybės laikotarpį prisiaugino la
bai daug šviesuomenės. Baigusių 
gimnazijas ddšimtis tūkstančių,

šiais žodžiais mūsų didysis poe
tas Maironis ragino tautą pabusti 
iš dvasinio miego, ragino visus 
vėl tapti tautos milžinais. Ir jo 
balsas pasiekė tėvynainių širdis. 
Tūkstančiai geriausių tautos sū
nų ir dukrų išėjo kovoti dėl tau
tos laisvės ir geroves. Daugelio 
tų kovotojų ir vardai šiandien jau 
nebeatmenami, bet jų darbo vai
siai niekada neišnyks. Tiesa ta
čiau ir tai, kad jie ir nesiekė sa
vo vardus įamžinti, palikti tik 
vardus ateinančioms kar
toms. Svarbiausias jų tikslas ir 
didžiausias troškimas buvo, kad 
tauta keltųsi Iš tautinio miego, 
kad ji galėtų laisvai ir šviesiai 
gyventi.

Saujelė lietuvių šviesuolių, ku
rie anais metais mokėsi svetur, 
sugrįžę į gimtąjį sodžių, ėjo pas 
pilką artoją, pas darbininką, pas 
jauną moksleivį — jie kėlė visą 
tautą naujam, susipratusios tautos 
gyveniman. Ir jiems atliepė šim
tai ir tūkstančiai lietuviškai jau
čiančių jų krašto žmonių, šian
dien mes galvas lenkiame prieš 
ano meto šviesuolius ir taurius 
patriotus, statome juos pavyzd
žiu jaunajai mūsų kartai. O ar 
patys sekame jų pavyzdžiais?

1 Manau, kad labai reikalinga pa- 
i kartoti mūsų Tautos himno žod- 
I žius: “Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia”. Tai reiškia, kadi 
dvejoti, apsnūsti pradėję atsisuki
me praeitin, o ten pamatysime 
apsčiai paskatinančių Ir stipry
bės teikiančių pavyzdžių. Ir sem-

tūkstančius studentų ir baigusių 
universitetus bei kitokias augštą- 
sias mokyklas. Nepriklausomybės 
laikais kaikas net būgštauti buvo 
pradėję dėl "Inteligentų pertek

Dingusieji Britu
Diplomatai

Du Britų diplomatai, pabėgę 1951 
m., apie kuriuos iki šiol nieko ne

buvo girdėti, staiga pasirodė Mask 
voje ir padarė pareiškimus spau
dos atstovams. Jiedu prisipažino 
buvę komunistai dar universiteto 
laikais, tačiau neigia dirbę Mask 
vai.

Reuterio korespondentas iš Mas
kvos praneša, kad jis labai staiga 
buvo iškviestas į “spaudos konfe
renciją”, kur jam oficialūs sovietų 
pareigūnai pristatė prieš penke
rius metus dingusius 2 britų dip
lomatus; Guy Burgess ir Donald 
MacLean, kurie įteikė savo pareiš
kimus raštu, šioje konferencijoje 
dalyvavęs dar vienas užsienietis 
žurnalistas, sovietinės žinių agen
tūros Tasso ir “Pravdos" atstovai.

Abudu britų dipl. atsisakė duoti 
kokius nors paaiškinimus žodžiu 
arba atsakinėti į klausimus.

Jų bendrame pareiškime sako
ma, kad juodu buvę komunistai 
dar Cambridgo universitete stu
dentaudami, bet niekada nesą bu
vę Sovietų agentai. Į Sov. Sąjun
gą juodu sakosi pabėgę dėlto, kad 
norėję pasitarnauti taikai, nes bū
dami D. Britanijoje įsitikinę, kad 
šio krašto vyriausybė, o ypač Amą. 
rikos, nieko nedaranti visuotinės 
taikos įgyvendinimui.

Guy Burgess yra kurį laiką 
dirbęs valstybiniame D. Britani
jos radiofone, sakosi dirbęs slap
tojoj tarnyboj ir kontra žvalgy
boj, o paskui ilgesnį laiką ėjęs 
atsakingas pareigas užsienių rei
kalų ministerijoje, kurį laiką bu
vo antruoju sekretorium britų am
basadoje Amerikoje.

McLean ėjo atsakingas pareigas 
užsienių reikalų ministerijoje ir 
prieš pabėgdamas buvo Amerikos 
reikalams departamento viršinin
kas. Juodu pasitraukę į Sov. Są
junga nesigaili ir yra įsitikinę, 
kad dabar dirba teisingam reika
lui.

Tokios yra' pagrindinės jų pasi
rašyto pareiškimo mintys.

Abudu diplomatai, dar jauni vy
rai, manoma sovietams nunešė ge
rą pluoštą paslapčių. Sovietai gi 
apie juos iki šiol nė puse žod
žio neprasitarė.

Pereitų metų gale, Ženevos kon
ferencijoje tuometiniam britų už
sienių reikalų ministeriui Mcmil- 
lan pasiteiravus ape šiuodu britų 
diplomatus, Molotovas atsakęs, kad 

liaus”. Bot kur jie dingo šiandien? 
Kur tas mūsų tautos žiedas, grie
tinėle kai kieno vadintas? Atrodo, 
kad tas žiedas čia, tremtyje, turė
jo prasiskleisti ir nešti puikius 
vaisius. Bijau tačiau, kad, kai 
kuriose vietovėse, kelių šimtų lie
tuvių gyvenamose, pakaktų vieno 
žmogaus rankos pirštų jiems su
skaičiuoti, jiems, kurie dirba savo 
tautos labui.

Mielas broli, nejau tu iš tremti
nio — politinio pabėgėlio tapai pa
prastas emigrantas? Nejau tu 
tautos idealą nugrūdai į asmeni
nių interesų maišelio patį dugną, 
iškeitei Jį j fibrinuką, automobilį 
ar banko knygutę? Nejaugi Alma 
Mater, gimnazija neuždegė tavo 
širdies tėvynes meilės ugnimi ir 
pasiaukojimo malone? Nejaugi tu 
būtumei užmiršęs savo tėvo, mo
tinos, brolio ir sesers kietus del
nus, kurie atitraukdami kartais 
kąsnį nuo savo lūpų, skynė tau 
kelią į šviesesnę ateitį? O gal tu 
išvis neprisimeni nieko ir užmir
šai net skolą savo tautai ir tėvy
nei?!

Ne, taip nėra ir aš tuo netikiu! 
Tad, kur tu, brangus broli?!

Antrasis tautinis užgimimas, 
kaip ir pirmasis, turi ateiti , Iš 
tremties. Ir tai todėl, kad paverg
toji- tėvynėje, jeigu okupacija il
gesnį laiką truks, ten daug žmo
nių bus palaužta, o kitus Jau ir 
atitiesti bus sunkiai įmanoma. Ten 
laikai ne mūsų naudai dirba. Tad 
.ir privalome čia, tremtyje, visi 
vienas kitam paduoti rankas, vie
ningai, kaip broliai, dirbti savo 
tėvynės išlaisvinimui Ir tautinės 
sąmones išlaikymui Jaunojoje kar
toje, bei puoselėti tautinę kultūrą.

M. GAILIONAS, Wollongongas.

Maskvoje
jis nieko apie juos nėra girdėjęs. 
Tą patį atsakė ir kom partijos 
pirmasis sekr. Khruščiovas, kada 
sausio 12 d., viešėdamas Maskvo
je buv. britų ministeris Wilson ji 
pasiteiravo apie Burges ir Mac- 
lean. Khruščiovas atsakęs: “Aš 
nesu juos sutikęs ir nieko apie 
juos nesu girdėjęs.”

Manoma, kad šių bėglių diplo
matų parodymas ir jų pareiški
mas spaudai, yra grynai propo- 
gandlnis reikalas.

Maclean žmona su trimis vai
kais dingusi iš Šveicarijos 1953 
m., kaip dabar sužinota, nukelia
vusi pas savo vyrą į Maskvą.

Apie šių dviejų diplomatų pa
bėgimą daug kartų buvo kalbėta 
britų parlamente. Apie tai šneka
ma ir dabar. Vyriausybei daroma 
priekaištų, kad ji yra nepakanka
mai rūpestinga ir prie paslapčių 
prileidžianti komunistus, sovietų 
agentus.

Buv. Sovietų Ambasados sekre
torius, šnipinėjimo viršininkas 
Australijoje, Vladimir Petrov, ry
šium su Burges ir MacLean pa
reiškimais, sako, kad tai yra gry
nai propagandinis triukas ir jie 
šį pareiškimą padarė Sov. Vyriau
sybei įsakius. Petrovas jau žymiai 
anksčiau buvo pareiškęs, kad šiuo
du britų diplomatai yra buvę Mas
kvos agentai ir, pajutę pavojų 
būti išaiškintais, spruko į Sov. 
Sąjungą.

Londoniškio “The Telegraph” 
dipl. korespondentas, nepersenal 
grįžęs iš Maskvos, skelbia, kad jis 
savo rašte Molotovui išdėstęs, jog 
Sov. S-gos vadų atsakymai, jog 
jie nieko nežiną apie Burges ir 
MacLean, yra stačiai juokingi. Jis 
Molotovui nurodęs, kad šitai la
bai blogai pasitarnaus Bulganino 
— Khruščiovo vizito pasisekimui 
Londone. Ta pačia proga “The 
Telegraph” bendradarbis priminė, 
kad jis pats asmeniškai norėtų 
pasikalbėti su šiais dviem britų 

'diplomatais. Po penkių dienų abu
du bėgliai buvo parodyti žurnalis
tams.

Mirusio tėvo laiškas 
sūnui

“Illa Sanomat”, suomių dien
raščio "Helsingin Sanomat” va
karinė laida, aprašo, kaip vienas 
Anglijos lietuvis gavo pei- Michal- 
lovo komitetą “Už sugrįžimą Į tė
vynę” laišką iš savo tėvo, miru
sio 1941 m. Tėvas “savo laiške” 
“kviečia sūnų grįžti namo, kur 
gyvenimas tiesiog “žydįs”. Ka
dangi savo tėvo laidotuvėse laiš
ko gavėjas yra pats dalyvavęs, 
tai visai aišku, jog sovietai net 
ir mirusius įtraukia į bolševikinę 
"grįžimo namo" propagandą. Iš 
tikro čia tėvo vardu veikia tik bol
ševikiniai agentai ir, laikraštis 
mano, kad jie pasielgė šį kartą la
bai neapdairiai.

Ar Britai Visada Laimi?
Kai kas mėgsta sakyti, kad bri

tai visados laimi galutinį, lemiamą 
mūšį. Argi tikrai taip?

Amerikos nepriklausomybės ko
vose George Washington sudaužė 
britų armiją lemiamame mūšyje.

Amerika su D. Britanija antrą 
kartą susitiko kovos lauke 1814 m. 
Paskutinis mūšis įvyko prie New 
Orleane. Britai buvo sumušti.

Pirmame Būrų kare Būrai lai
mėjo prieš britus visus penkis mū
šius.

Paskutinės kautynės tarp Britą, 
nljos ir Ispanijos įvyko 1806 m. 

, Britai mėgino užimti Buenos Ai- 
I res ir visą Argentiną, bet buvo 
sumušti jūroje Ir pralaimėjo že
myne. Britų gen. Whitelock dėl 
to nusižudė.

Ar Tikrai Jis Yra 
Išlaisvintojas

Maskvoje vykstančiame kom. 
partijos kongrese pasireiškė vieša 
Stalino ir stalinizmo kritika. Ry
šium su tuo, Čekoslovakijos komu
nistai pradėjo būgštauti dėl mil
žiniškos (100 pėdų augščio) Sta
lino statulos, stovinčios Letnos 
Augštumoje, sostinėje Pragoję, li
kimo. Ant šios statulos gražiai 
iškaltas toks įrašas: “Čekoslova
kijos liaudis — savo išlaisvinto
jui.”

Dabkr tad ir pradėdama Čekos
lovakijoje kalbėti: ar tikrai jis 
yra išlaisvintojas...

• New Yorko spaudoje rašoma 
apie švedų karo laivų numatomą 
vizitą birželio mėn. viduryje ir 
taip pat švedų, parlamentarų vizi
tus Latvijoje.

• Reuteris iš Londono prane
ša, kad britų sviesto suvartoji
mas dabar pakilo 300 tonų per 

savaitę, palyginus su tuo, kiek bri
tai sviesto suvartodavo prieš me
tus.
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| Gyvenimo | 
Iškarpos

Universitete jaunas profesorius 
pastebi, kad vienas vyresnio am
žiaus studentas per jo paskaitas 
arba snūduriuoja, arba laikraštį 
skaito.

Vieną dieną profesorius neišken
tęs kreipiasi į ssnūduriuojantj 
studentą:

— Gal galėtumėt, kolega, pasa
kyti apie ką aš čia dabar kalbė
jau?

Studentas ramiai atsistoja ir 
veik pažodžiui pakartoja viską, ką 
profesorius buvo per 10 minučių 
pasakęs. Ir jis nesustoja — Iš įsi
bėgėjimo tęsia toliau. Profesorius 
žiūri nustebęs ir kiek suglumęs 
taria:

— Dėkui, kolega, bet šitų pas
kutinių sakinių aš dar nesu pa
sakęs.

— Atsiprašau, — taria studen
tas, — bet šitai yra parašyta (čia 
studentas pasako veikalo pavadi
nimą ir puslapį).

— Iš kur, kolega, tai žinote, — 
stebisi profesorius.

— Atsitiktinai aš esu šito vei
kalo, kurį Jūs naudojate savo pas
kaitoms, autorius, — atsako stu
dentas, ‘'naujasis australas”, ka
daise baigęs studijas Europoje ir 
Jau parašęs keletą mokslinių vei
kalų.

Už šio įvykio tikrumą galvos 
neduočiau, bet šitaip rašė sydnė- 
jiškis “Daily Telegraph”.

•
“Australijos Lietuvis” įvairiau

siais šūkiais griaudena tautiečius 
(spėju adelaidiškius) dėl lietuvių 
namų statybos, šūkiai labai įtiki
nanti. Va: “įrodyk, kad esi ver
tas būti laisvas. Aukok Lietuviš
kiems namams neverčiamas”.

“Nesivarginkime jieškodaini pa
siteisinimo, kodėl neaukojame lie
tuvių namams. Pasiteisinimo nė
ra”.

“Ne tuo esame turtingi, ką turi
me, bet tuo, ką duodame. Aukoki
me lietuvių namams”.

Vienas adelaidiškis bičiulis, pri
siuntęs šias iškarpčles, pridūrė 
dar keletą naujų pagriaudenimų, 
kurie, Jis mano, pritiktų ir ne adė. 
laidiškiams. štai jie:

* "Prieš aukodamas lietuviš
kiems namams prisimink, kad ver
čiau kibiras j burną, negu lašas 
pro šalį”.

* “Pasitikrinkime, ar nerastu
me priežasčių, kodėl neremiame 
lietuviškus namus”.

* “Neužmiršk užsisakyti dau
giau erdvės kapinėse, kad mirda
mas galėtumei j ten nusigabenti 
visą žemiškąjį turtą, neišskiriant 
banko knygutės ir netesėtų paža
dų”.

Dėkui.
•

Vienas mano bičiulis dėl lietu
viškų namų, galima sakyti, ant 
seklumos užsibloškė.

Gyvendamas Adelaidėje lietu
viškiems namams jis davė £ 10. 
Atvykęs į Sydnėjų šio miesto lie
tuviškų namų statytojams paklo
jo .20 svarų. Pravažiuodamas pro 
Geelongą — paliko kelis svarus ir 
to miesto lietuviškų namų reika
lams. Dabar Jį prie sienos jau re
mia Bankstowno namų rėmėjai.

— žinoma, to pinigo, bala jo 
nematė, užteks. Mielai duočiau ir 
Bankstownui ir Melbournui. Bet 
laiko nėra, — gumą kramsnoda
mas rimtai kalba visų namų rė
mėjas.

— Mielasai, — kiek čia truksi 
piniginę Iš kišenės ištraukti?

— Nesupranti. Jeigu remi, tai 
reikia kaip reikiant remti. Va, to
kiam Geelongui (skaitei M. Pasto
gėje), beveik visi, kurie davė pi
nigų, dar ir raumenimis parėmė. 
Taigi, Geelongo lietuviams esu 
skolingas kokią savaitę darbo. 
Reiks nuvykti per atostogas pa
dirbėti. Paskui, kai pradės sta
tybą, reikės vykti ir Adelaidėn. 
Prie Sydnėjaus lietuvių namų sta
tybos mažiausiai dvi savaites rei
kės plytas nešioti. O Jeigu dar 
Bankstowne, jeigu dar Melbour
ne...

Broliai, lietuviškų namų nė ši
lingu neparėmusleji, patarkit ką 
daryti?

JURGIS DAUBA.

LAIŠKAS 
REDAKCIJAI

Smerktinas reiškinys
Gerb. Redaktoriau —

Jau eilė kartų Sydnčjuje, šven
čiant Nepriklausomybės paskelbi
mo ir tautines šventes, įvykdavo 
tai, ko tokių minėjimų metu ne
turėtų būti: alaus pardavinėjimo 
minėjimo ir net pamaldų metu. 
Ypatingai, tiesiog papiktinatis 
reiškinys buvo paskutinį kartą.

Šalia minėjimo salės veikęs bu
fetas visą laiką buvo pilnas tau
tiečių, kurie, suvilioti alaus bute
lio, “pamiršo”, kad čia pat yra

’’Pagydyti Neinasi“ B. PŪKELEVIČIŪTĖ IR A. ŠKĖMA
LAUREATAI

Australijoj, kaip ir kituose 
i kraštuose gyveną lietuviai, kartas 

nuo karto prisimena Vokietijoje 
vargstančius savo brolius ir jiems 
pratiesia pagalbos ranką.

Kai kur pagalbos teikimas yra 
gerai organizuotas, iš kitur Vo
kietijoje vargstą mūsų ligoniai ir 
seneliai pagalbos mažai tesulau
kia. Tai priklauso nuo daugelio 
aplinkybių, bet daugiausiai 
sočiai gyvenančio žmogaus 
rumb artimo vargui.

Gražiu pavyzdžiu galėtų

Dambrau- 
tie, kurie 
negalėsim 
turim rū-

nuo 
jaut-

būti’ > — r — - - 
iškilmingas minėjimas mūsų Ne- ir “Mūsų Pastogės” skaitytojo B. 
priklausomybės šventės, kad žmo- Baikausko iniciatyva. Vargan pa
nes, norintieji rimtai ir s 
išklausyti paskaitą Ir meninę dalį, | 
negali to padaryti dėl < 
triukšmo, kylančio iš bufete išgė- j 
rusiųjų kalbų. Daugumas žmonių, j 
sėdėjusių antroje salės pusėje, te
galėjo išgirsti tik paskirus sceno
je kalbančiųjų žodžius ir Iš minė
jimo išėjo ne su rimtimi, susi
kaupimu, bet pykčiu rengėjams.

Pasibaigus meninei programai, 
Sydnėjaus Apylinkės pirmininkas, 
padėkojęs atsilankiusiems, prane
šė, kad norintieji gali pasivaišin
ti bufete sumuštiniais ir alum. Ir 
koks buvo nusivylimas tų žmonių, 
kurie po visos oficialiosios dalies 
pasijutę tikrai išalkę ir ištroškę, 
bet nuėję į bufetą rado jau viską 
jame išparduota.

Ar tik ateityje mes neprieisime 
prie to, jog pirma viską suvalgy- 
sime ir išgersime, o paskui tik ei
sime į 

Nors 
dyba ir 
nėjlmą, 
leidimas bufetui veikti pamaldų ir 
minėjimo metu, žmonių akyse juos 
pastatė tikrai žemoje vietoje.

Ateityje, jeigu ir bus suruoštas 
bufetas su valgiais, ar net alumi, 
jis turėtą būt' atidarytas tik pa
sibaigus minėjimui. Mažas yra 
malonumas scenoje kalbančiajam, 
kai jis girdi iš kažkur kylantį 
triukšmą, bet dar didesnis nusivy
limas ir pyktis apima tuos žmo
nes, kurie, matydami kalbant sce
noje ir norėdami atydžiai pasi
klausyti, negali nieko girdėti.

O, rodos, Apylinkės V-bos su
šauktame organizacijų atst. pasi
tarime buvo aiškiai pasisakyta, 
kad, Jeigu bus, bufetas tegali bū
ti atidarytas tik minėjimui pasi
baigus. šitam tada pritarė ir 
Apylinkės Valdyba.

OUIU *•« • J • ••• • [y—
susikaupę Į tekusiai V. Dambrausko šeimai jis

' | per savo pažįstamus prieš Kaiė-
didelio i das surinkę £ 12. Aukojo: B.

bažnyčlą, minėjimus.
Sydnėjaus Apylinkes’ val- 
buvo suruošus! puikų mi- 
bet šis jų nedraudimas ir VI. Dambrausko šeima. Žmona li

gos prirakinta prie vežiojamos kė
dės. Dukra ir berniukas mokosi, o 
jauniausioji vienerių metų.

A.L.

Baikauskas ir J. Andziulaitis po 
£ 3, T. Cibulskis £ 2, A. Katei- 
va. A. Klimaitis ir Norgila po £ 1, 
Eimutis ir Variakojis po 10 šii., 
visi iš Pertho.

VI. Dambrauskas, , dėkodamas 
ALB Pertho Apylinkės Valdybai, 
per kurią jam buvo persiųsti pi
nigai, savo laiške siunčia geriau
sius sveikinimus ir linkėjimus vi
siems Pertho letuvlams, o ypač 
šeimą parčmusiems tautiečiams.

Toliau jis rašo, kad dar vienas 
kitas išvažiuoja į Ameriką ar ku
rį kitą kraštą, bet tokių laimin
gųjų nėra daug.

“Paguliau, — rašo V. 
skas, — pasiliksim tik 
dėl nesveikatos niekur 
pajudėti. Ir antrą dar
pestj, nes rusų komunistų vald
žia susirinko mūsų visų adresus ir 
dabar siuntinėja mums kvietimus 
ir spaudą, ragina grįžti geruoju į 
tėvynę. Jie derasi su vokiečių 
valdžia ir siūlo vieną dypuką už 
vieną vokiečių belaisvį. Jei Jiems 
šita mainų prekyba išdegtų, tai 
mūs gyvenimo dienos greitai užsi
baigtų. (Laiškas rašytas dar prieš 
Kalėdas, kai Sovietai tikėjosi pa
daryti šitą “mainų prekybą”. Bet 
ji jiems neišdegė ir tremtinių Vak. 
Vokietijos vyriausybe neišdavė. 
Red.)

“Šiaip veik Ir nieko naujo. Šalta, 
žiemą gyvenimas dar sunkesnis. 
Žmona nesikelia iš vežimėlio ir 
žiemą turės praleisti lovoje. Bet 
ką darysi.' Pagydyti neinasi, to
kia jau, matyt, Dievo valia”.

Taip rašo žmogus, kurio gyve
nimas didžiąja dalimi priklauso 
nuo kitų geros širdies. Jis nesis
kundžia ir nieko neprašo. Jis te- 
konstatuoja faktus ir linki viso- 
kiariopos sėkmės visiems tautie
čiams.

Dambrausko šeimos gyvenimas, iš 22 prisiųstų veikalų, geriausiu 
manykime, nėra pats tragiškiau-1 pripažino Antano Škėmos veikalą 
sias, bet jis pakankamai akivaiz- ' 
džiai rodo, kad mūsų pasilikusie
ji broliai Vokietijoje yra reika
lingi nuolatinės mūsų paramos, 
nes ligoniai sunkiai sveiksta, kar- 
taisir visai “neinasi pagydyti”, o 
žiemos esti kiekvienais metais, ir 
jos, kaip atsimename, Europoje 
yra šaltos; pavasariai ir rudenys 
darganoti, lietum ir žvarbiais vė
jais persunkti. Gi ligoniai, sene
liai, Vasario 16 Gimnazijos moki
niai ir bedarbiai dažnai stinga 
šiltesnio drabužio ir sotesnio kąs
nio.

Jų gailios akys žiūri į mus — 
tik ' įsižiūrėkime gerai!

Partietis.

'* Amerikos lietuvių dienraštis! 
“Draugas” skiria stambias pre- i 
mijas (1000 dol.) už lietuvio au
toriaus geriausią tų metų romaną. 
Pernai premiją laimėjo rašytoja 
Alė Rūta už romaną “Trumpa die
na”. šiais metais “Draugo” pre
mijos mecenatas buvo vienas šio 
dienraščio redaktorių, kun. dr. J. 
Prunskis, o premiją laimėjo Bi
rutė Pūkelevičiūtė už savo roma
ną “Astuoni lapai”.

Premija įteikta sausio 15 d. 
Chicagoje, dalyvaujant rašyto
jams, aktoriams ir laikraštinin
kams.

B. Pūkelevičiūtė 1941 m. baigė 
gimnaziją Kaune. Kuri laiką lan
ke konservatoriją, fortepiono kla
sę, vėliau dramos studiją, vaidi
no Kauno Jaunimo Teatre. Vytau
to Didžiojo Universitete studija
vo žurnalistiką ir literatūrą. 1952 
metais debiutavo su poezijos rinki
niu "Metūgės”.

* Amerikos lietuvių laikraštis 
“Darbininkas”
dramos veikalo konkursą, 
komisija, kurią sudarė J. Aistis, 
Pr. Naujokaitis, T.L. Andriekus, 
dr. Bagdonavičius ir H. Kačinskas

pernai paskelbė
Jury

..MŪSŲ VISŲ DIDŽIAUSIAS 
TROŠKIMAS, KAD MŪSŲ JAU
NOJI KARTA TREMTYJE IŠ
LIKTŲ GYVA LIETUVAI: IŠ
AUGTŲ ŠVIESI, SĄMONINGA, 
TVIRTOS LIETUVIŠKOS DVA
SIOS. TAD ORGANIZUOKIME 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS RĖ
MĖJŲ BŪRELIUS IR SAVO AU
KOMIS UŽTIKRINKIME ŠIOS 
GIMNAZIJOS TOLIMESNĮ VEI
KIMĄ.

"Raudonasis vynas”. Škėmos nau
jasis veikalas pasižymi idėjingu- 
mu ir stipria dramatine įtampa. 
Premija (500 dol.) iškilmingai'bu- 
vo įteikta per “Darbininko kon
certą.

Škėma mūsų literatūron atėjė 
su pjesėmis “Julijona” (1942 m.) 
ir vėliau tremtyje, Vokietijoj, 
rašęs pjesę “Vieną vakarą”, no
velių rinkinį “Nuodėguliai ir 
birkštys”, Amerikon nuvykęs 
rašė “šventąją Ingą”, dramatizuo
tą poemą “Živilę”, dramą "Vie
nas ir kiti”. Visi A. Škėmos veika
lai susilaukdavo griežtai priešta
raujančių vertinimų spaudoje, bet 
visų pripažįstama, kad tuose vei- 
kaluose yra “kažkas”, ką sunku 
gal ir patiems kritikams suvokti. 
Neginčyjama, kad visi Škėmos 
veikalai turi gilią idėją, Intrigą 
ir dramatišką įtampą. Jo drami
nius veikalus reikia matyti ir tik 
gerame pastatyme, ir tik tada ver
tinti.

A. Škėma Vilniaus miesto teat
ro aktorius, režisierius; dirbo visą 
laką ir tremties lietuvių teatruo
se Vokietijoje (k)

— Prof. K. Regelis prieš kele- 
ris metus baigė rašyti vokiškai 
Lietuvos augalų geografijos ap
žvalgą. Rankraštis turi apie 200 
psl. Veikalą žada išleisti Zuerlcho 
Geobotanikos institutas. Prof. K. 
Regelis, kuris šiuo metu dirba ir 
gyvena Graze, Austrijoje, pradėjo 
tvarkyti savo stambią biblioteką. 
Joje turi daug lituanistikos leidi
nių. žymią dalį savo straipsnių . 
apie Lietuvą įvairiomis kalbomis 
atspaudų žada perduoti Baltų Ins
titutui Vokietijoje.

— Amerikoje skelta mintis 
steigti Lietuvių Mokslo Akademi
ją, kurion būtų suburti visame 
laisvajame pasaulyje išsklaidyti 
lietuviai mokslininkai. Tokia aka
demija galėtų bent kas treji me
tai anglų ar kuria kita tarptauti
ne kalba išleisti metraštį, kuris 
būtų siuntinėjamas viso laisvojo 
pasaulio mokslo institucijoms.

— J. Kreivėno redaguojamos ir 
Čikagoje leidžiamos “Muzikos ži
nios” išleido L.K. Griauzdės mu
zikinį kūrinį “Baltijai”, balsui su 
forteptonu.
• Amerikoje gyveną ukrainie

čiai pastaruoju metu itin sustip
rino savo informacinę Ir politinę 
veiklą, siekdami Ukrainos išlaisvi
nimo iš sovietnio jungo. Jų leid
žiamas žurnalas “Ukrainian Qua- 
terly”, tik išėjusiame numeryje 
įdėtame žemėlapyje Lietuvą paro
dė su Vilniumi ir Klaipėda. Uk
rainiečių kongresas, jų centrinė 
organizacija, pripažįsta Lietuvą 
1920 metų sienose.

pa-

ki- 
pa-

KIETA GALVA
Baltimorės pranešama, kadIš 

atostogaudamas policininkas, ba
re gerokai išgėręs, paleido šūvį 
ir kulipka pataikė į baro tarnau
tojo galvą. Bet Ji William Netles 
tik galvos odą prakirtus rikoše- 
tavo ir įsmigo baro savininkui Je
rome Friedlenderiui į pilvą. Baro 
savininkas paguldytas ligoninėn. 
Jo sveikatos stovis labai rimtas. 
Gi William Netles ir toliau parda
vinėja alų.

Geriausia ’
VODKA

SENAS KAREIVIS MATATUTIS
ATVIRAS LAIŠKAS

SYDNĖJAUS LIET. NAMŲ

Tikrą ir gerą žemaitį lengva net 
Ir iš tolo pažinti: jis niekada ne- 
šokinėja, nespragsi, kaip kepamas 
žirnis, nesitalaškuoja per kraštus, 
kaip vanduo, kibire nešamas, ne- 
šnypštauja, kaip karšta geležis, 
vandenin metama. Ne, tikras že
maitis visada ramus ir rimtas. Jei
gu kartais ir pasitaiko koks stai
gus atsitikimas, kad net ir pats 
staigiausias, tikras žemaitis ne
šoks, kaip kibirkštis iš sauso egli
nio šakalio, bet pirma pasižiūri, 
kas atsitiko, paskum atsisėda, at
sisėdęs ramiai pagalvoja ir tada 
jau ką nors daro. Bet kaipagal- 
vojęs daro, tada tegu čia ii- kažin 
kas — vistiek bus padaryta.

Va, kad ir Matatutis, apie kurį 
čia noriu jums papasakoti. O jis 
buvo toks, kad apie jį ir pasakoti 
verta, ir yra ko pasakoti, ir dar 
lieka apie ką pagalvoti papasako
jus.

Tai štai: pirmiausia, kad jis bu
vo tikras žemaitis, paskum, kad 
buvo tikrai tvirtas iš kūno ir ne
susigriovęs Iš galvos, ir dar: visa
da pirma pagalvodavo, o paskum 
jau darydavo.

Apskritai, Matatutis visą laiką 
buvo kaip Matatutis, ir netikėtai 
jo gyvenime atsitiko pirmas tikrai 
didelis daiktas: Matatutis vieną 
dieną pasijuto į vyrą užaugęs. Ne 
taip sau į vyrą, bet j pilnus vy
rus, į tokius, kad jau gali žmoną 
vesti, tėvu pasidaryti, valkus au
ginti, duoną jiems uždirbti ir dar 
— kai būna geri, po skanų ska
nėstą prie duonos nupirkti, o kai 
negeri — kietu diržu per minkštą 
vietą perjuosti.

Kai pajuto, kad jau pasidarė

Jurgis Jankus
Pasakojimas apie nepaprastą 
žemaitį, kuris daug nuostabių 
dalykų padarė, tik nepadarė vie
no, kurį tikrai turėjo padaryti.

TARYBOS PIRMININKUI
V. ŠLIOGERIUIp.

kokią

sūnus.

nu-

pasižiūrėjo

kad 
nu

sū-

rimtas vyras, irgi nešokinėjo po 
kiemą ant vienos kojos, bet labai 
rimtai atsisėdo ant priemenės 
slenksčio, abiem rankom parėmė 
galvą ir ilgai galvojo. Ne tiktai 
ilgai, bet ir taip pat rimtai, 
net kaktą dideli prakaito lašai 
rasojo.

Motina ėjo pro šalį, pamatė
nų taip sunkiai galvojantį, pasto
vėjo šalia, pažiūrėjo ir paklausė:

— Kas atsitiko, sūneli, kad taip 
sunkiai galvoji?

Matatutis pakėlė akis.
— Atsitiko mama, — atsakė, — 

pasakysiu, tik leisk pabaigti gal
voti.

Motiną ėjo pro šalį, pamatė se
nį, taip abu susėdo po langu ir 
galvojo, ką galėtų sūnus galvoti.

O sūnus, kai viską sumetė, pa
kilo nuo slenksčio, nuėjo trobon ir 
pasakė:

— Žiūrėk, tėte, ir tu, mama, 
žiūrėk: aš Juk va jau j tikrus vy
rus užaugau ir viską dirbti jau 
išmokau. Ir dar žiūrėkit, ką pa
sakysiu: ar ne laikas jau būtų 
man ir vesti. Kaip judu galvojate?
Man tai jau atrodo, kad reikėtų, atgabeno.

tada jau tėvas savo rėžtu paklau
sė:

— Tai ar jau turi 
žiūrėjęs?

— Turiu, — pasakė
— O ką tokią?
— Mariulę.
Tėvas su motina

vienas į kitą, abu atskirai tylomis 
pagalvojo, bet a bu kartu šviesiai 
nusišypsojo. Vaiko tikrai gerai bu
vo pasirinkta: Mariulė buvo mer
gaitė ir gera, ir graži, ir didelė 
dainininkė, ir nepavejama darbi
ninkė, ir nepralenkiama audėja.

— Gerai, vesk, — pasakė abu 
tėvai. — Tik kaip ji?

O ji kitaip ir negalėjo. Kur ji 
būtų kitą tokį radusi, kaip Mata- 
tutį: ir šviesus, ir dainininkas, ir 
sveikatos — kaip pusę kaimo bū
tų galėjęs kišenėn susidėti ir tris 
dienas be atvangos rugius kirsti. 
Mariulel jis taip patiko, kad ir 
galvoti apie ką kitą nebebuvo ka
da.

Sutarė vestuves ir tuoj pradėjo 
rengtis. Abeji tėvai po tris stati
nes midaus užraugė, po gražiau
sią kiaulę penėti uždarė, motinos 
sūnrius spaudė ir kaip baltus ba
landžius prieš saulę džiūti tupdė, 
kad pasidarytų iš viršaus geltoni, 
kad vidurys burnoje cukrum tirp
tų, o iš Prūsų net žalio vyno par-

Didž. Gerb. Tamsta,
ALB Bankstowno Apylinkės Vai- I 

dyba kreipiasi į Tamstą, maloniai 
kviesdama dar kartą iškelti Tary
bos posėdyje Sydney L. Namams 
vietos pasirinkimo klausimą ir 
galutinai nuspręsti, ar nebūtų ga
lima pasirinkti Bankstownas.

Bankstowno Apylinkės Valdyba, 
atstovaudama gausiausią vaikais 
ir jaunimu bei savo kompaktine 
mase Sydney liet, apylinkę, reiš
kia jos gyventojų gilų įsitikinimą, 
jog šioj vietoj pirmoj eilėj reika
lingi liet, namai, ir Jų tvirtą pa- j 
siryžimą tuos namus įsigyti, ne- ■ 
paisant sunkumų ir aukų. Tam1 
reikalui nupirktas sklypas, baigia- ! 
mi tvarkyti formalumai ir ruošia- ’ 
masi statybai. Vietos lietuviai per ' 
metus laiko įmoka po £ 5 įst. mo- 1 
kesėio ir po £ 50 šių namų staty- | 
bai.

Kol dar nebaigti formalumai iv i 
nepradėta statyba, Jei būtų priim- Į 
tas Sydney Liet. Namų Taryboj . 
nusistatymas pasirinkti vietą ' 
Bankstowne, susitarę, bendromis j 

jėgomis galėtume įsigyti didesnius j 
ir geresnius vienus namus.

ALB Bankstowno Apyl. Valdyba

Gaunama

Matatučio tėvas irgi buvo tik Laikas bėgo į galą, ir visi buvo
ras žemaitis ir motina buvo taip labai laimingi: ir Mariulė, ir Ma-
pat tikra žempitė, tai ir jie' iš 
karto nepasakė nei šiaip, nei taip, 
bet abu susėdo, pirma pagalvojo 
kiek vienas atskirai, paskum pa
sišnekėjo ir pagalvojo kartu, ir

tatutis ir tėvai, ir kaimynai.
Gražu buvo vestuvėms rengtis. 
(Ištrauka iš tik ką Terros iš
leistos Jurgio Jankaus knygos 
“Senas Kareivis Matatutis”).

• Europoje šiuo metu gili žie
ma. Sniego audros ir šiaurės vė
jai siaučia eilėje kraštų. Angli
joje keliai ir geležinkeliai padeng
ti sniegu arba ledu. Bijomasi, kad 
orui staiga atšilus gali kilti dideli 
potvyniai.

PRENUMERUOKITE MŪSŲ 
PASTOGĘ.

75 LAIPSNIAI 
STIPRUMO

Swift & Horndale Pty. Ltd. 
32 Clarence Street, Sydney. 
241 mulam Street, Melbourne. 
294 SL Paul's Terrace, Brisbane.
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Mfcv PASTOGE
ORGANIZACINE 

NETVARKA
1 Sydnėjaus Minėjimuose
Į Nors šiais motais Vasario 16- 

tosios minėjimo programa ALB 
Sydnėjaus Apylinkės valdybai pa
vyko parūpinti gana įdomia, ta
čiau, reikia apgailestauti, minėji-

Sydnėjus
400 JAUNIŲ SPEKTAKLYJE

SVEIKINTINOS 
PASTANGOS

Albury
VASARIO 16 MINĖJIMAS

(ISVasario 25 d. Lietuvių Jaunių 
Teatras Sydnėjuje davė pirmųjįj 
savo spektaklį, — buvo statoma. 
4 v. pasaka “Eglė — Žalčių Ka-1 
ralienė", į kurį susirinko apie. 
400 sydnėjiškių. Didžioji dalis žiū- . 
rovų buvo vaikai ir jaunimas.

Pagal Salomėjos Neries poemų 
įscenizavo ir režisavo V.R. Sau- 
dargienė. Dekoratorius dail. Alg. 
Šimkūnas. Rež. padėjėjas R. Ja- 
selskis. Muzikinis vadovas K. An- 
kudavįčius. Akordeonistas Alg. 
Plukas. Pianistas jaunasis V. Sta- 
šionis. Apšvietimas J. Blioko. Ad
min. ir technikinis spektaklio va
dovas Sporto Klubas Kovas.

Už gražų spektaklį režisierei ir|J1™ų' 
vaidintojams atsidėkota karštais 
plojimais Ir gėlėmis.

Šiltu žodžiu Jaunių Teatrų svei
kino ALB Krašto Valdybos pirm.

SYDNĖJAUS LIET. NAMŲ 
TARYBOS POSĖDŽIO)

Į Vasario 24 d. įvykusiame Syd- 
1 nejaus Lietuvių
posėdyje, aptarus lėšų telkimo va- 

I jaus eigų Ir pasiektus rezultatus, 
I nutarta vajų pratęsti dar dviems 
I mėnesiams. Per keletą vajaus mė- 
I nėšių surinkta per 600 svarų. Ma- 
! noma, kad šią sumą pasiseks pa- 
I kelti iki £ 1000. Taryba prašo vi- 
I sus Sydnėjaus lietuvius paremti 
i Jos vykdomą darbą ir savo įnašais 
I prisidėti prie greitesnio savųjų 

namų įsigijimo. Surinkta keliems 
i šimtams svarų ir naujų pasižadė-

Namų Tarybos
taip pat

Beech-

vakaro 
šeima.

mo nuotaikų drumstė organizacine 
netvarka.

1. Minėjimų salėje reikia pra
dėti po 10-15 minučių pertraukos 
pamaldoms pasibaigus. Negalima 
versti žmones laukti minėjimo 
pradžios valandų ar daugiau, kaip 
pastarųjį kartų — vasario 19 d. 
buvo.

2. Buvusios valdybos įvestas, o 
dabartinės tęsiamas, alaus ir ki
tokių gėrimų pardavinėjimas lai
ke minėjimo (gretimame kamba
ryje) yra griežtai šalintinas reiš
kinys.

Vaisvandenius ir sumuštinius 
galima pardavinėti pertraukos me
tu, tarp pamaldų ir minėjimo sa- 

programos 
metu. Alus gal galėtų būti par-

Alburio ir apylinkės lietuviai, 
š.m. vasario mėn. 18 d. vakare, 
atšventė Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties minėji
mą. Veik visi šios apylinkės tau
tiečiai buvo susirinkę, o 
matėsi atvykusių net iš 
wortho.

Didžiausi šio gražaus 
“kaltininkai” — p.p. Valių
Jis — techniškasis organizatorius, 
jinai — meninės programos su
darytoja ir dainininkė, gi dukros 
ir dainininkės ir šokėjos. Kita' leje, bet'Jokiu būdu 
veikli mergina — ablturiantė Čes
naitė: ir dainininkė, ir baleto šo- davinėjamas programai pasifcai- 
Voin ir ninniatS Rmiiikininkatj TTr_ '____ i i t—__ —t—z

Sydnėjaus Liet. Namų Taryba 
visada buvo nuomonės, kad Syd
nėjuje turėtų būti vieneri lietuvių 
namai. Todėl nuoširdžiai sutiko 

V.' Skrinska.' Jis dėkojo už didelį Bankstowno Apylinkės Valdybos 
darbų bei pasišventimų ir linkėjo j s^nių tartis bendrų namų įsi- 
nepavargti gaivinant lietuviškas'^1"10 reikalu. Bankstownas, ži- 
širdis grynu lietuvišku žodžiu iš noma> stato kad namai bQ- 
scenos, puoselėjant meilę Hetuviš-1 tUci®a”kato^«;jPrin-
kai dainai ir šokiui.

Po spektaklio jauniesiems 
žiūrovams “Kovas” suruošė vaišes, i 
kurių, metu buvo sutelkta reta 
proga mūsų atžalynui pabendrau-' 
tl ir praleisti keletą valandėlių 
lietuviškoje aplinkoje, (j)

BANKSTOWNO APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

įvyks š.m. kovo 4 d., sekmadienį, 
12 vai., Florence Hall (už Regent 
kino).

Tai metinis — visuotinis apy
linkės susirinkimas, kuriame se
noji valdyba duoa ataskaitinį pra
nešimų ir bus aptarti svarbūs na
mų statybos reikalai, renkama nau
ja valdyba, namų taryba ir svars
tomi aktualūs bendruomeniniai 
klausimai. Visi, kam rūpi savosios 
bendruomenės reikalai, dalyvauja 
šiame susirinkime (š).

I cipe Taryba sutinka, kad tokie na- 
mai galėtų būti statomi ir Banks- 

! towne, tačiau mano, jog turimas 
Bankstowno sklypas tokiems na-

I mams nėra tinkamas. Todėl arti- 
■ miausiu laiku numatoma sušaukti 
: bendrų Sydnėjaus. Lietuvių Namų 
I Tarybos ir Bankstowno Apylinkės 
Valdybos, ar jus įgaliotų atstovų 
posėdį, kuriame šis klausimas bus 
išdiskutuotas ir galutinai dėl vie
tos pasisakyti bus paprašytas vi
suotinis susirinkimas.

Atrodo, kad susitarti galima ir, 
jeigu tai įvyktų, Sydnėjaus lie
tuvių namai netrukus būtų galima 
pradėti statyti.

kčja ir pianistė. Smuikininkas Ur-■ 
banavičius pagrojo Bacho sonatų 
ir Cesnaitei pianiun palydint ke
letu lietuviškų dainų. Lietuviškų 
dainų padainavo Bartašiūtė, Va
lytės ir Valienė. Gražiai baletą 
pašoko Jūra Valytė Ir česnaitė. 
Jas pianinu palydėjo Tonkin, kuri i 
paskambino keletu dalykų ir solo. I 
Tai daug vilčių teikianti pianistė.

Minėjimo programa buvo gyva, 
įdomi ir patraukli. Tai džiugu dar 
ir todėl, kad čia pasireiškė mūsų 
atžalynas, augęs jau svetur, savo 
tėvynę pažįstus tik Iš knygų ir, 
pasakojimų.

Po programos, prie ponių pa-1 
ruoštų užkandžių ir vyrų parūpin
to alučio, bičiuliškoj nuotaikoj pa
sišnekučiavome iki vėlyvo

4 MERGAITĖS BAIGĖ
GIMNAZIJĄ

Pereitais mokslo metais N.S.W. 
gimnazijas baigė 4 lietuvaitės: 
Sydnėjuje — M. Osinaitė, N. Ivin- 
skaitė ir V. Vladičkaitė, ’Canber- 
roje — Labutytė Ir Biveinytė.

VAGYS LIETUVIŠKOJ 
KIRPYKLOJ

Pereitų savaitę vagys įsilaužė 
j mūsų tautiečio K. Simonavičiaus 
— Siny.no kirpyklų (35 E. Ross 
St., Forest Lodge) Ir išvogė už 
£ 120 cigarečių ir tabako. Kitų 
prekių vagys nelietė.

K. Simonas tačiau dėl nuostolių 
labai nesisieloja, tik truputį stebi
si, kad vagys nebeskiria "senųjų” 
nuo “naujųjų” australų.

gus, bet Jokiu atveju prieš minė
jimų ar vykstant programai. Sį 
kartų programos išpildytojus ir 
paskaitininkų lydėjo butelių skam
bėjimo ir garsių kalbų akompo- 
namentas.

Be to, veikiant bufetui, progra
mos metu nemažų triukšmų kėlė 
ir vaikai, bėgiodami iš salės "ap
sipirkti” Ir vėl atgal su pirkiniais.

Sitai. sutvarkyti yra valdybos 
pareiga.

3. Dėl pačios tvarkos salėje Ir 
vaikų.

Vaikų dalyvavimas minėjimuo
se yra sveikintinas ir girtinas da
lykas, tačiau tėvai turėtų žiūrėti, 
kad jų vaikai netrukdytų kitiems 
Išgirsti paskaitų, dainų ar dek'a- 
macijų. Itv.ii turėtų vaikus pa
sisodinti šalia saVęs ir teikti jiems 
paaiškinimus, nes tik tada bus ap
čiuopiamos naudos mažiesiems. Gi 
dabar Sydnėjuje virto lyg Ir ma
da, kad atsivedę į tautinių šven
čių minėjimus,, ar kitokius rimtus 
parengimus, tėvai susodina vaikus 
j plrmųsias eiles, o patys, pasi
traukę toliau, visai nesirūpina 

i jais, kurie, kaip ir visi vaikai, pa- 
Kungys. Pamaldų metu giedojo jutę laisvę, pradeda Biauali. bg. 
Renkausko vadovaujamas choras. I gioja> garalai kalbasi> krykštauja 

Karštam Ir tvankiam orui esant, programos metu. Šitai, žinoma, 
į minėjimų susirinko per 100 tau- Į erzina programos išpildytojus, 
tiečių. Minėjimų atidarė ALB apy- trukdo klausytis ir veik Jokios 
linkės valdybos pirmininkas A.' dvasinės naudos patiems vaikams. 
Skėrys. Latvių bendruomenės var- Tėvų tad pareiga pasirūpinti sa- 
du sveikinimo žodį tarė A. Blons- vo vaikais.
kis. Turiningų ir įdomių paskaitų į 4. Negalima nutylėti šlotpinė- 

už

Geelongas
ATŠVĘSTA VASARIO

vakaro.

16-JI
Nepriklausomybės paskelbimo 

sukakties minėjimas įvyko vasa
rio 19 d. Pamaldas už Tėvynę at
laikė ir pamokslų pasakė kun. J.

RETAS, BET SEKTINAS 
PAVYZDYS

H. Keraitis, uolus visuomeninin
kas, dar nespėjęs didelių namų 

įsigyti (gyvena nuosavame garažė
lyje. Pananljoje), užsisakė dali. VI. 
Meškėnui nutapyti didelį Vytauto 
Didžiojo portretų. Dail. VI. Meš
kėnas užsakymų išpildė ir šiandien 
p.p. Keraičių kuklių pastogę puo
šia originalus meniškas paveiks
las.

H. Keraitis yra numatęs netru
kus dail. VI. Meškėnui užsakyti 
dar D. Lietuvos kunigaikščio Kęs
tučio, kararliaus Mindaugo ir Vin
co Kudirkos portretus.

Tai retais pavyzdys, kada nesi
tenkinama litografinlais — fabri
kiniais paveiksliukais, bet stengia
masi savo namus papuošti origi
nalais dailininkų darbais, nepa- 
šykštint kelius svarus daugiau iš
leisti.

Dail. V). Meškėnas šiuo metu 
daugiau atsideda tapybai ir jau 
yra nutapęs keletos tautiečių ori
ginalius portretus, (r)

Launcheston
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Šventės minėjimas

Vasario 16 minėjimas įvyko
m. vasario 18 d., Normandy ka
vinės salėje. Minėjiman susirinko 
veik visi Launchestone (Tas.) ir 
apylinkėje gyvenų tautiečiai.

Minėjimas pradėtas Tautos him
nu ir apyl. pirm. St. Virbicko žod. 
žiu.

Paskaitų skaitė Pr. Ligeikis. Mi
nėjimas baigtas jaukioje nuotaiko
je prie paruošto bendro užkand
žių stato.

Dalyvavęs.

CAMPERDOWNO SAVAITGALIO 
MOKYKLA PRADEDA DARBĄ

Camperdowno savaitgalio lietu
vių mokyklos vedėjas V. Bakaitis 
prašo pranešti, kad 1956 m. moks
lo metus mokykla pradeda kovo 
4 d. 10 vai., Camperdowno para
pijos mokyklos patalpose.

Visi šių savaitgalio mokyklų 
lankiusieji ir norį į jų naujai įs
toti vaikai kviečiami kovo 4 dienų 
atvykti su savo tėvais, nes tų die
nų įvyks mokyklos tėvų komiteto 
posėdis ir su mokinių tėvais bus 
aptarti svarbūs mokyklos reikalai.

kis. Turiningų ir įdomių paskaitą ■ 
skaitė K. Zdanavičius. Meninę da- jimo metu' vykusio “ergelio' 
lį organizavo Liet. Kultūros Fon- salės durų, kieme. Labai peiktinas 
do Geelongo Skyrius

Puikiai skambėjo sol. D. Paliulio Į Prle sa'®a lanK°, kur jie visai ne- 
padainotos dainos: “Karvelėli mė-, ^varžydami garsiai kalbėjosi, juo

kavo, batais cementų brūžino, ka
da viduje vyko minėjimas. Paste
bėta, kad šių jaunuolių tarpe buvo 
ir uniformuoti skautai.

Triukšmas kieme ir garsios kal
bos bufete kartais užtrenkdavo 

is, programos išpildytojus ir, pavyzd- 
Ir žlui, aktorių Antanų Gašlūnų 

(antrųjį eilėraštį deklamuojant) 
veik negalėjau girdėti, nors 
dėjau trečiosios eilės suole.

štai keletas, rodos menkų

lynasis”, “Kur bakūžė samanota” 
, ir “Kam šėrei žirgelį". Prlsidė- 

“• i jus M. Kamantui, juodu padaina
vo “Lietuva brangi” ir pabaigai 
trio — D. Paliulis, M. Kymantas 
ir A. Steponavičius — gražiai pa
dainavo “Tykus buvo vakarėlis, 
“Ei, Lietuvos kareivėliai” L 
“Gaudžia trimitai”. Pianinu paly
dėjo R. Norvydas.

Mūsų nenuilstamiems meninin
kams, lietuviškos dainos puoselė-

būrelio Jaunuolių stūguriavimas

sė

dė
tojams, Geelongo lietuvių bendruo- i bet 8erokai sugadinusių ne
menės vardu, mažosios lietuvaitės 
įteikė po puokštę gėlių.

Minėjimas baigtas Tautos him
nu.

PAJIEŠKOJIMAI
Vilko Informacinė Tarnyba pra

šo žemiau Išvardintus asmenis 
kreiptis į ELTĄ, (14 b) Reutlin
gen, Gartenstrasse 5, W. Germany, 
svarbioms žinioms apie artimuo
sius bei namiškius gauti:

C1BULSKIENĖ, Antano žmona, 
GRĖBLIAUSKIENE — Grėbliū- 
nienė Veronika, JESELSKIS, Bro
nislavas, gimęs 1924 m., ILGAU- 
DAS, Jonas, Colorada. Jieško: 
brolis Jokūbas, MARIONIS, Sta
sio brolis, TUNKŪNAI, Povilas 
ir Petras, Mykolo sūnūs.
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PŪKINĖS KALDROS

V.A.

NERVŲ SPECIALISTAS
Daugelio metų praktika Europoje

blogų programų, o nekantresnius 
klausytojus privertusių išeiti iš 
salės programai tejpusėjus.

Ateity, tiek rengėjams, tiek ir 
tėvams bei visiems minėjimų da
lyviams, reiktų atkreipti dėmesį 
į čia iškeltus faktus ir žiūrėti, kad 
minėjimai praeitų rimtai ir kultū
ringai.

J.P.K.

I. Mackiewicz

117 Collins Str., III fl., arba 25 
Balston Str., St. Kilda, Melbourne 

Telefonas LB 4083

PLUNKSNINIAI l.IATRACAI, PAGALVES, LOVOS SKALBINIAI, 
kaip jpllai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W.

Rockdale stotis. Tel.: LW
Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.

Prekės duodamos ir išsimokčjimui. Mes kalbame vokiškai.

1220

MEZLIAVOS
VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Vasario 18 d., p.p. Ivinskiu na
muose, Ashfielde, susirinkus bičiu
liams Julijos vardinių atšvęsti, 
pravesta mezliava Vasario 16 Gim
nazijai davė £ 8.2.0. Pinigus Gim
nazijai persiųsti paprašyta ALB 
Krašto Valdyba.

— Lionginas Valeckas, Mascot, 
Vasario 16 Gimnazijai per “M.P." 
Red. prisiuntė £ 1.0.0. Aukų Gim
nazijai persiųs Krašto V-ba.

★
PLYTELĖ LIET. NAMAMSz
Vasario 18 d., p.p. Petrukevičlų 

namuose, Bass Hill, St. Krluklio 
— Sofijos Petrukevičiūtės suža-

PRANEŠIMAI
BANKSTOWNO SAVAITGALIO 

MOKYKLA PRADEDA MOKSLO 
METUS

šių metų kovo 3 d., šeštadienį, 
9 vai. ryto Jagoonoje, Church Rd., 
2 min. nuo Yagoonos geležinkelio 
stoties, pernykščiose patalpose, 
vėl pradeda naujuosius mokslo me
tus lietuviška savaitgalio mokyk
la. Šios mokyklos vedėju sutiko 
ūti p.p. Br.Genys, mokytojais: Za
karevičienė, S. Mauragienė, G. 
Kazokienė ir H. Keraitis. Tikybą 
dėstys kun. P. Butkus.

Pomokos vyks kiekvienų šešta
dienį nuo 9 ligi 12 vai.

Tėvų komitetas kviečia visus lie
tuvius tėvus į šį mokyklos atida
rymų atvesti savo vaikus. Esame 
tikri, kad tėvų ir pasišventusių 
mokytojų bendros pastangos duos 
gražių vaisių.
Bankstowno Savaitgalio Mokyklos 

Tėvų Komitetas.

ŠVIESOS SAMBORIO SYDNĖ
JAUS SKYRIAUS PARENGIMAS 
įvyks kovo 3 d., šeštadienį, 7 vai., 
Sydnėjaus latvių namuose — 32 
Parnell St., Strathfielde (1 min. 
nuo gelež. stoties).

Bus paskaita apie televizijų. 
Vėliau kavutė ir pokalbiai. Kvie
čiami visi Sambūrio nariai ir bi
čiuliai.

Valdyba.

SYDNĖJAUS STUDENTŲ 
DĖMESIUI

ALS S-gos Sydnėjaus sk. V-ba 
praneša, kad tradicinis Initiiun 
SEMESTRI šiemet įvyks kovo 10 
d., šeštadienį, mažojoj Capitol sa
lėje (antram augšte, Chapel Rd., 
Bankstowno.

Prašomi dalyvauti visi studen
tai, senieji ir šiemet pradedantie
ji, o taip pat kviečiami atsilanky
ti ir šiais metais lankantieji penk-
tųjų klasę (Leavlng’a),

Pradžia 6.45 vai. vak. Prašome 
atvykti punktualiai. Esant neaiš
kumų teirautis UY 5281.

Valdyba.

SV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
SYDNĖJUJE

A.L. Kat. Kultūros Draugijos 
ruošiamas šv. Kazimiero minėji
mas įvyks kovo 4 d., sekmadienį, 
tuoj po lietuviškų pamaldų, Cam
perdowno parapijos salėje.

Programoje paskaita ir meninė 
dalis. Visus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti.

Valdyba.

NAUJA A.L.F.A.S. VALDYBA

Australijos lietuvių sporto klu
bų atstovų iš rinktasis Australijos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Valdybos pirmininkas VI. 
Daudaras papildė A.L.F.A.S. sąs
tatų, kuris pirmajame savo posė
dyje pasiskirstė pareigomis: VI. 
Daudaras — pirmininkas, A. Lau
kaitis vicepirmininkas ir V. šutas 
— sekretorius.

Naujoji valdyba, apsvarsčiusi 
eilę klausimų, nutarė sporto klu
bų redaguojamų “Mūsų Pastogės” 
vienų numerį išleisti balandžio mė
nesį.

Valdyba nutarė užmegstl ryšius 
su viso laisvojo pasaulio lietuvių 
sporto klubais, kad vėliau paskiri 
Australijos lietuvių klubai palai
kytų santykius su kitų kraštų 
lietuviais sportininkais.

A.L.F.A.S. V-bos pirmininko 
adresas: VI. Daudaras, 270 Miller 
St., North Sydney, N.S.W.

DĖMESIO KREPŠININKAMS

“Kovo” valdyba, norėdama dar 
labiau suaktyvinti šiais "metais 

1 krepšinio sekcijos veiklų, kviečia 
I visus Sydnėjuje gyvenančius krep
šininkus, ar krepšinį norinčius 

I žaisti vyrus ir moteris dalyvauti 
i krepšininkų susirinkime — treni
ruotėje š.m. kovo mėn. 3 dienų, 
Camperdowno aikštelėje, Austra
lia Street, 3 minutės nuo Camper
downo bažnyčios.

šiais metais norima registruoti 
antrųjų “Kovo” komandų į austra
lų pirmenybes ir, jeigu susidarys, 
padaryti jaunučių komandų.

Jaunius treniruoti yra pakvies
tas ir jau sutiko žinomas “Kovo” 
treneris VI. Daudaras.

Susirinkimas — treniruotė įvyks
11 vai. ryto.

"Kovo” Krepšinio Sekcijos 
Vadovas.

• Australė Dawn Fraser, iš 
Pietų Australijos, sumušė prieš 20 
metų pastatytų olandės Willie de 
Oudes 100 metrų laisvo stiliaus 
plaukimo rekordų. Dawn Fraser 
šių distancijų nuplaukė per 64.2 
sek. I
♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦»»♦+♦ W »♦♦♦♦♦♦
NESAKYK, KAD ESI Iš LIETU
VOS KRAŠTO, JEI NESKAITAI 
LIETUVIŠKO RAŠTO! 
♦♦♦♦♦♦♦»♦♦ 4 »♦♦♦♦♦»
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§ EUROPIETIS SPECIALISTAS w įb 

OPTIKAS
3 Pritaiko Jūsų akims ir parduoda visų rūšių
B akinius. Darbo valandos kasdien 9-18 vai., 
ta šeštad. 9-13 vai.
S 9th Floor, 109 Swanston St., Melb. C.I. Telef.
[0 Centr. 1819
H ' (Priešais Melbourne Town Hall.)
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N.S.W. Parlamento! Rinkimai Kovo 3 D.
DEL DEMOKRATIJOS LABO

BALSUOKITE UŽ
LiIBERALįUS
Balsuoti Už Liberalus Reiškia:

A BILL OF RIGHTS —
įstatymas, kuris apsaugos jūsų brangiausias laisves prieš sau- 
vallškų vyriausybę.
GRIEŽTĄ ANTIKOMUNIZMĄ —
Liberalų Partija yra griežčiausioj opozicijoj prieš komunizmų. 
Cahill darbiečių vyriausybė yra įsipareigojusi žinomos Hobarto 
konferencijos nutarimams, kurie yra identiški komunistiniam 
“frontui”.

DIRBK — KALBĖK —BALSUOK UŽ 
LIBERALUS

Authorised by J.L. Carrick, 30 Ash Str., Sydney.
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PRENUMERUOKITE MOŠŲ 
PASTOGĘ.

dėtuvių proga, pravesta mezliava 
Bankstowno lietuvių namams davė 
£ 5.0.0. Pinigai per J. šimborų 
perduoti ALB Bankstowno Apy
linkės valdybai.

Printed by Mintis Pty. Ltd., Fred- 
bert St., Leichhardt, Sydney, 
Telef.: WB 1758, for the publi
sher Vytautas Simnlškls, as 
President of the Australian — 

Lithuanian Community — 779 
Elizabeth St., Zetland, Sydney, 
N.S.W. Telef. MX 2120
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